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Introducere proiect “Labirint prin timp”
Organizator: Asociaţia VIRTVS ANTIQVA
Suntem reenactori din 2007-2008. Virtvs Antiqva s-a născut în 2010 din dorinţa noastră de a retrăi viaţa
dacilor şi a romanilor, şi de a împărtăşi pasiunea noastră pentru Antichitate. Lumea de astăzi este
surprinzător de asemănătoare celei de acum 2000 de ani şi credem că învăţând despre trecut, putem
înţelege mai bine prezentul.
Susţinem şi promovăm virtuţile antichităţii, dintre care multe sunt, sau ar trebui să fie, şi valorile noastre
de astăzi. Societatea romană, încă din perioada republicii, aspira spre o serie de virtuţi publice (precum
Concordia, armonia din interiorul poporului roman dar şi cu alte naţiuni, Fides, încrederea, Fortuna,
recunoaşterea evenimentelor norocoase, Justitia, exprimată prin legi şi o guvernare responsabilă, Ops,
recunoaşterea bogăţiei lumii romane, Pax, pacea, Pietas, devoţiunea faţă de zei, şi multe altele).
La nivel individual erau de asemenea cerute o serie de virtuţi, considerate esenţa modului roman de
existenţă (Via Romana):
Auctoritas – autoritate spirituală, conştiinţa propriei poziţii sociale
Comitas – caracter manierat, deschis, prietenos
Clementia – clemenţă, blândeţe
Dignitas – demnitate
Firmitas – tărie, fermitate
Frugalitas – simplitate
Gravitas – gravitate, responsabilitate
Honestas – respectabilitate
Humanitas – caracter civilizat, cult, rafinat
Industria – caracter muncitor, silitor
Pietas – include atât devoţiunea faţă de zei cât şi respectul pentru ordinea socială, politică şi religioasă. Se
referă în acelaşi timp la patriotism şi devoţiunea faţă de ceilalţi.
Prudentia – prudenţă, înţelepciune, discreţie
Salubritas – sănătate şi curăţenie
Severitas – autocontrol, seriozitate
Veritas – onestitate
Proiectul “Labirint prin timp”
Proiectul se adresează în special familiilor, dorind să încurajeze educaţia istorică la acest nivel primar şi să
cultive dorinţa de cunoaştere şi protejare a patrimoniului. În cadrul proiectului se vor realiza şi documenta
o serie de activităţi de week-end de arheologie experimentală (aprilie-august) cu ajutorul a 50 de voluntari
(familii) şi se va realiza un eveniment de reconstituire istorică.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul
proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanţării.
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Echipa de proiect şi voluntarii vor recrea un război antic de ţesut şi vor confecţiona ţesături
inspirate din antichitate, vor coase de mână costume istorice, vor realiza, inscripţiona şi picta un
altar roman, vor construi o roată a olarului, vor produce forme ceramice tipice pentru romani, celţi
şi daci pe care le vor arde „la groapă”, vor definitiva grădina romană prin împrejmuire cu gard de
nuiele şi plantare de diverse plante aromatice folosite în bucătăria antică şi vor experimenta reţete
culinare dacice şi romane.
Evenimentul tematic, de două zile, va fi organizat la Camp Virtus într-un week-end de la sfârşitul
lunii septembrie – începutul lunii octombrie. Conceptul este acela de a construi efectiv un labirint
(cu diferite zone care prezintă aspecte ale Antichităţii, „locuite” de voluntari în costume de epocă o şcoală de gladiatori, o cohortă de soldaţi romani auxiliari, daci, celţi, parfumieri şi şoimari. În
fiecare zonă a labirintului publicul poate asista la demonstraţii (lupte de gladiatori, manevre
militare, ritualuri antice, dansuri, şoimărit, gătit, copt pâine, realizare parfumuri şi cosmetice etc.)
şi poate participa la activităţi interactive (probare de costume şi echipamente, jocuri antice,
degustări culinare, tir cu arcul şi praştia antică, ţesut, olărit, coafură antică etc.). Se va păstra şi o
zonă contemporană cu activităţi specifice: primire vizitatori şi explicare concept, „colţul
arheologului”, ridicare zmee, zonă de relaxare şi completare chestionare, facilităţi, parcare. La
final se va organiza premierea voluntarilor, un ritual de încheiere a evenimentului şi un foc de
tabără.

Loc de desfăşurare – Camp Virtus
CAMP VIRTUS este o iniţiativă a Asociaţiei VIRTVS ANTIQVA, un loc de în care se îmbină recreerea,
educaţia şi istoria. Împreună cu oameni inimoşi şi pasionaţi, dorim să creăm un loc în care puteţi
experimenta lucruri noi din timpuri demult trecute, puteţi trăi experienţe de calitate şi puteţi împărtăşi din
cunoştinţele acumulate.
Camp Virtus se găseşte în marginea satului Sălicea, lângă Cluj, la ca. 8 km. La Camp se poate ajunge şi
prin satul Făget (la intrarea în Cluj-Napoca dinspre Turda) şi pe varianta Sf. Ion din capătul cartierului
Mănăştur. Drumul prin Făget este proaspăt refăcut, dotat cu pista pentru biciclete. CampVirtus de afla la
intrarea în Sălicea, la intersecţia cu drumul care urca spre Moara de Vânt şi satul Miceşti. La intersecţia
acestor drumuri se pot parca maşinile mai mari. Intrarea la Camp se afla la ca. 100 m in sus pe drumul
spre Miceşti. Exista şi o linie de autobuz pe aceasta rută, M16, însă staţiile şi orarul nu sunt foarte practice.
Staţia cea mai apropiată de Camp Virtus este „Centru de Vârstnici”. La Camp Virtus avem parcări pentru
vizitatorii care sosesc cu automobilul sau cu bicicleta (aprox. 50 de locuri).
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